
                                                        PROCES - VERBAL 
Încheiat azi 11 august 2021 

  
 
          Cu ocazia şedinţei extraordinare  a Consiliului Local al comunei Nădrag. 
          La lucrările şedinţei sunt prezenţi 10 dintre  toţi cei 11 membri  ai Consiliului Local al 

comunei  Nădrag. Absentează motivat dl. Balaş Cristian.  

          Secretarul general al comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei 

anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu   10 voturi pentru.  

          Secretarul general al comunei arată  că preşedinte de şedinţă  trebuia să fie dl. Balaş 

Cristian, dar întrucât acesta absentează este nevoie să fie ales un alt preşedinte de şedinţă. Dl. 

Linginari propune ca preşedinte de şedinţă la această şedinţă pe d-na. Andrei Flavia Ioana. 

Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.   

          D-na. Andrei, preşedintele de şedinţă,  declară deschisă şedinţa ordinară  şi   dă citire 

ordinii de zi, care este următoarea: 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției „Modernizarea drumurilor de interes 

local ale comunei   Nădrag” 

       2. Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării  în vederea  vânzării a  terenului 

intravilan înscris în CF 401537 Nădrag,  nr. topografic 401537 , situat în Nădrag strada Piaţa 

Centrală nr.4. 
 3.Diverse. 

            Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. Se aprobă ordinea de zi  cu  10 

voturi pentru.  

            Preşedintele de şedinţă prezintă punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind 

aprobarea investiției „Modernizarea drumurilor de interes local ale comunei   Nădrag”  ) prin  

citirea  proiectului de hotărâre . Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul 

de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 10 voturi pentru. 

             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre 

privind aprobarea evaluării  în vederea  vânzării a  terenului intravilan înscris în CF 401537 

Nădrag,  nr. topografic 401537 , situat în Nădrag strada Piaţa Centrală nr.4.  ) prin citirea 

proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de 

hotărâre modificat cu propunerea d-nei Andrei. Proiectul este aprobat cu 10 voturi pentru.   

             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi Diverse. 

             -Dl. Neag Cristian solicită montarea de limitatoare de viteză în zona trecerilor de 

pietoni din mai multe locuri din comună.   

            Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de şedinţă 

declară închisă şedinţa extraordinara  a Consiliului Local al comunei Nădrag.  

 

                  

 

 

                      Preşedinte de şedinţă  

                        Andrei Flavia Ioana                                              Secretar general  

           Fuior Mărioara 
 

 

 

 


